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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ...

Kostol sv. Mikuláša pod Bratislavským hradom.

Dňa 6. 9. 2019 sa žiaci 7.A vydali (v rámci ÚCvP) spoznávať oblasť v okolí
Bratislavského hradu. Po ceste MHD, sme sa trochu potúlali v novopostavených
uličkách pod Bratislavským hradom až sme sa dostali ku Kostolu sv. Mikuláša.
Celkový pohľad na stavbu je na prvej strane. Boli sme dohodnutí s predstaviteľmi
pravoslávnej cirkvi, ktorej dnes objekt patrí, že nám ho sprístupnia, hoci nie je
bežne otvorený. Nad vstupom do kostola sa nachádzajú aj tieto erby...

... jeden z nich používa aj Bratislavský samosprávny kraj. Viete ktorý? Keď prišiel
zástupca pravoslávnej cirkvi a začal odomykať viacero zámkov, ktoré „strážili“
kostolné dvere. Pri jednom zámku nastal problém, kľúč sa doň nedal „zasunúť“. Už
to vyzeralo tak, že sa dovnútra nedostaneme, ale trpezlivosť pána učiteľa napokon
slávila úspech a masívne drevené dvere obité plechom sa mu nakoniec podarilo
otvoriť.

Za masívnymi dverami sa pred nami zrazu otvoril iný svet... V nádhernom
barokovom interiéri (barok je jeden zo stavebných štýlov, o ktorom sa budeme
tento rok učiť na dejepise)...

...bolo umiestnené množstvo ikon (ikony sú „obrázky“, ktoré sa nemaľujú, ale píšu)
ponúkame niekoľko pohľadov:

Keďže nik z nás (okrem pána učiteľa) v pravoslávnom kostole ešte nebol, mali sme
množstvo otázok, napríklad na čo slúži „stena“ v kostole, ktorá je pred oltárom...

... v akom zvláštnom písme sú písané niektoré nápisy a čo znamenajú? Pán učiteľ
nám to všetko vysvetlil a aj preložil kúsok textu do slovenčiny. Dozvedeli sme sa
tiež stručné informácie a histórii a stavebnom vývoji kostola. Kostol tiež skrýval
pre kresťanov veľmi cenné relikvie... Viete aké? Niektorí z nás by boli v kostole
ostali aj dlhšie, ale čakali na nás ďalšie pamiatky, tak sme sa museli s touto
stavebnou pamiatkou rozlúčiť. Poďakovali sme zástupcovi pravoslávnej cirkvi za
ľudský a ústretový prístup a spravili sme si ešte fotografiu na schodoch, po ktorej
sme sa ku kostolu dostali ...

...a vydali sme sa na „odpočívadlo“ pod hradom, odkiaľ bol dobrý výhľad na
bratislavské Staré Mesto ...

Iba chvíľu sme pospomínali na to, kde všade sme už v starej Bratislave boli
a vydali sa cez lesopark aj okolo bunkra z druhej svetovej vojny do areálu
Bratislavského hradu. Tu sme si spravili krátky oddych a následne sme sa boli
pozrieť do novovybudovanej neobarokovej záhrady...

... na obrázku vidieť okrem paláca aj znovu postavenú oranžériu a jazdiareň.
Paradoxne nás najviac nezaujali schodiská, či fontány, ale záhradné „bludisko“,
z ktorého sa nám veľmi nechcelo ísť. Za bludiskom sa ešte opravujú posledné
nezrenovované budovy hradného areálu. “

Nakoniec sme boli nútení bludisko opustiť, lebo nám pán učiteľ chcel ukázať jednu
z novovybudovaných „fontánok“...

... boli sme upozornení na to, že stavebníci (pravdepodobne) použili také armatúry,
ktoré s vodou reagujú a vytvárajú tak na fontánke neestetické farebné škvrny...
Pred záhradou sme sa ešte zahrali na barokové sochy...

... a pomaly sme opustili areál hradu.

Po ceste do školy sme sa ešte krátko zastavili na nám už známom detskom ihrisku.

Nad ním sa nachádzala v minulosti najväčšia lipa v Bratislave, ktorej obvod mal cca
11 metrov. Strom však chradol, ale zhodou šťastných okolností z neho ostal aspoň
výmladok, dnes už cca 40 ročný strom. Škoda, že toto miesto nie je dôstojnejšie
upravené...fotografiu radšej neponúkame. To bola naša posledná zastávka a čakala
nás už iba cesta do školy.
Záverečná poznámka:
Ešte raz chceme veľmi pekne poďakovať predstaviteľom pravoslávnej cirkvi
v Bratislave za sprístupnenie Kostola sv. Mikuláša, ktorý nie je tradične otvorený.

Na záver ponúkame ešte pohľad na ďalšiu z umelecky stvárnených ikon.

